
Glagoljev tehetetlen dühében a fiát veri, majd odavágja a pénztár-
cáját, mire a fiú elkotródik. Platonov komótosan a színpad köze-
pén lévô petárdásdobozhoz sétál, flegmán belehamuzik – sorra
robbannak a petárdák, hatalmas durrogás és villogás, a fékevesz-
tett robbanássorozat közben az idôsebb Glagoljev elvágódik.

A Platonov-udvaron Oszip és Szása söpri a leveleket, föntrôl fák
ereszkednek le, de nem egészen a földig: amikor a részeg Platonov
hazaérkezik, meglódul az egész, inogni kezd, Platonov négykézláb
araszol. Oldalról füst áramlik a játéktérre, jótékony homályba bo-
rítja az egyre több, rejtôzködô szereplôt, elôbb Oszip hasal le,
majd az ifjabb Abramovics, Platonov és a tábornokné indulatos
flörtje jobbára a vízben zajlik, Platonov monológja viszont a fák
közt, menni vagy nem menni, nagyjából ez a kérdés, Szása szó-
lítja, „nem megyek”, mondja, ekkor hirtelen meglátja Szofját,
„megyek”, mondja gyorsan; lökdösi a fákat, mintha a világot
akarná kibillenteni a helyébôl, füst lepi el a színpadot, többen jön-
nek, Oszip lövöldözni kezd, a fák eltûnnek, és mire minden kitisz-
tul, már ismét csak Szása és Oszip áll a színpadon, Oszip ekkor
mondja meg Szásának, hogy Platonov elment a tábornoknéval.
Ôk is a rivalda vonalában állnak, középen hátulról egy vonat há-
rom reflektora közelít, áttöri a színpad hátsó falát, és nagy zakato-
lással vágtat elôre, míg lezuhan elé a vasfüggöny.

A harmadik felvonást hatalmas pörgéssé rendezi Karin Henkel:
Platonov a forgóra épített palló szélén áll, méghozzá odacövekelve

(cipôjét rögzítették a földhöz), egyfolytában iszik, és hajme-
resztôen dülöngél, a forgó mellôl kapkodja föl és dobja el az üve-
geket. Jönnek a nôk, a tábornokné Platonovval iszik, Szofja új
életrôl beszél, de már senki nem hisz benne, legkevésbé Platonov.
Számos erô és akarat kereszttüzében tehetetlenül áll, de ereje
nem fogy, mindenkit megtép, Szását is, aki egyetlen hatalmas fel-
kiáltójel, némán sír, „elmegyek”, mondja, Platonov ordít vele, de
ô megteszi. A negyedik felvonásban visszatérô motívum a spaget-
tievés: aki épp nem „játszik”, az eszik, Vojnyicev és Szofja indu-
latosan összecsapnak, a férj pofon vágja a feleségét, majd ô is el-
mondja: „Ich sterbe.” Platonov betegen érkezik, párnát vonszol
maga után, lassan mindenki visszaszivárog, Oszip is befut a mo-
torján, egyik zsebébôl kést, másikból pisztolyt húz elô, dulakodás
támad, és míg a színpad elôterében Szofja átölelve tartja Platono-
vot, az ifjabb Abramovics megöli Oszipot. A Platonov körül zsi-
bongó nôk mintha búcsúkeringôt járnának, odajárulnak a férfi-
hoz, kérlelik, majd eltávolodnak tôle, hátul félkörben megállnak.
Platonov a pisztollyal játszik, úgy tesz, mintha lône, gúnyosan
nevet, a többiek hátulról nézik. Grekova odamegy hozzá, Plato-
nov az ölébe vonja, ekkor Szofja hátulról lelövi. A tábornokné ki-
veszi a lány kezébôl a pisztolyt, ô is lô, aztán szép sorban min-
denki, de mindenki.

Remek színészek, tiszta gondolat, és nagyon hatásos szcenika –
egy mai Platonov története.
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bból a hat elôadásból, amelyet az idén a Berliner Theatertref-
fen keretében az összesen tizenegy meghívott elôadás közül vé-

gignéztem, alább három produkcióról lesz szó – ezek közül kettôt
ugyanaz a rendezô, Jürgen Gosch jegyez. Róla bôvebben írok, de az ér-
deklôdô a SZÍNHÁZ-ban 2005 novemberében a 2005-ös Theatertref-
fenrôl megjelent írásomban megtalálja az életrajzát is. 

A 2006-os Theatertreffen számomra legemlékezetesebb pro-
dukciója Karin Henkel stuttgarti Platonovja volt (errôl Csáki Judit
ír ugyanebben a számban). Az egész találkozó általános színvo-
nala messze alatta maradt a korábbi évekéinek és az általam ko-
rábban látott német elôadások átlagának. Az a gyanúm, hogy nem
a német színházakban van a hiba, hanem azokban a színházi
emberekben, akik a találkozóra válogatnak, és akik a mûvészszín-
házakat egyfajta divatos minimalizmus és polgárpukkasztás irá-
nyába tolják. Valószínûleg nem ôk jelentik a szakmai többséget –
de ôk vannak a legjobban megszervezve. A német szakma kiemel-
kedô színvonalú folyóirata, a Theater Heute a közelmúlt egyik bot-
rányában (amelynek során egy színész tettleg inzultált elôadás
közben egy frankfurti kritikust – SZÍNHÁZ 2006/6.) a lap nem
a sértett kritikus, hanem az öntelt színész oldalára állt. A német
színpadokon ma rengeteg mûvért és nagyon kevés díszletet hasz-
nálnak, a jelmezekrôl pedig teljesen leszoktak. A tizenegy meghí-
vott elôadás közül három Csehov-dráma volt, ami természetesen
arra biztatja a rendezôket, hogy felejtsék el a többi klasszikust,

mert Csehov-produkciókkal nagyobb esélyük van részt venni a
szakma legjelentôsebb találkozóján. Mindezt azért tartom fontos-
nak elmondani, mert ilyen tendenciákat mutatis mutandis nálunk
is érzékelhetünk, és nem gondolom, hogy ezek a folyamatok a
színházi élet gazdagítása irányába hatnának.

A  K I R Á L Y  M E Z T E L E N

Jürgen Goschtól, aki a német színház egyik nagy öregjének szá-
mít, és akitôl tavaly Albee Nem félünk a farkastól címû színmûvét
láttam, az idén két elôadást is meghívott a zsûri. Shakespeare
Macbethjében Gosch ugyanazokat az eszközöket használja, ame-
lyeket tavaly a Nem félünk a farkastól-ban. Ezek: 1. Az elôadást szü-
net nélkül játsszák (ez itt egyre jobban terjed). 2. Egyetlen zárt tér-
ben (ez is egyre általánosabb) – ami az Albee-darab esetében per-
sze adekvát volt, hiszen az a darab egyetlen szobában játszódik –;
a Macbethben viszont feltûnô volt, hogy járások helyett a színészek
a nézôteret használják, és a nézôtér elsô sorába járnak le átöltözni
(színpadkép: Johannes Schütz). 3. Végig égnek a nézôtéri fények,
a színészek és a közönség így kevésbé vannak elválasztva egymás-
tól, mint a hagyományos színházban (ez pedig a Macbeth eseté-
ben kevésbé feltûnô, legalábbis ha van valami fogalmunk róla, ho-
gyan játszottak az Erzsébet kori színházban – napfénynél, dél-
után). 4. Díszlet helyett mûanyag székek és menzaasztalok van-
nak a színpadon, mint egy próbateremben (ez a próbahangulat az
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Albee-darabnak tavaly nagyon jót tett, megemelte a vitathatóan mély szöveget – a
Shakespeare-darabnak azonban nagyon furcsa hátteret ad, szegényessé teszi az
elôadást). 5. Nincsenek jelmezek, mindenki mai ruhában van (amikor ruhában van egy-
általán). Egyebek: a rendezô minden szerepet ugyanazzal az összesen hét férfi színésszel
játszat el. Ez ismét az Erzsébet-kor színházát idézi – dramaturgiailag kifejezetten erôs
gondolatok születnek így, például ugyanaz a színész játssza a Macbethtel végzô Macduf-
fot, mint akit a darab elején Macbeth Duncanként megölt. Ugyanakkor a Lady Macbethet
játszó színész csak addig jó, amíg ripacskodhat a nôi szereppel – amikor mélynek kellene
lennie, még mindig csak egy nôimitátort alakít. (A színház által közzétett színlap, amely
szereposztás helyett az itt divatos módon csak felsorolja a szereplôket, alkalmatlan rá,
hogy a színészeket – Michael Abendroth, Thomas Dannemann, Jan-Peter Kampwirth,
Horst Mendroch, Ernst Stötzner, David Striesow és Thomas Wittmann – és szerepeiket
azonosítsam.)

A produkció a sok agresszív és polgárpukkasztó német elôadás közül is kiemelkedik
durvaságával. Ha ennek megfelelôen (durván) akarnám jellemezni: hét férfi színész ro-
hangál a színpadon, legalább kettô mindig meztelen, de gyakran mind a hét; erôszakosan
csókolóznak, sok mûvért locsolnak egymásra, az egész darabot bohóctréfaként játsszák
el, ebben sem ismernek mértéket, némelyik némajáték három-négyszer olyan hosszú,
mint ameddig poén a poén, és a darab végén a nézônek az az érzése, hogy nem is színé-
szeket látott, hanem meztelenül birkózó gladiátorokat. 

Hogy azért elmondjam a jót is: a kegyetlen darab bohóctréfaként való kezelése néhány
nagy pillanatot is eredményez (például a boszorkány-jelenetekben); a szerepek váltoga-
tása olykor mély jelentéseket kölcsönöz ennek az egyszerû technikai kényszerûségnek;
a segédeszközök hiánya néha nagy színészi koncentrációra kényszeríti a szereplôket.
Gosch azonban nem ismert mértéket, és erre álljon itt egyetlen példa. A kapus-jelenetben
két színész oldalt dörömböl (gerendákkal), a kapus pedig a színpad közepén alszik, része-
gen. Legalább öt percig dörömbölnek hiába, mire a kapus elér a színpad közepétôl a szé-
léig. Egy nézô be is kiabált (Gosch ezt nyilván nem bánta, hiszen ez lehetett az egyik célja
a színpad és a nézôtér egybevilágításával): „Nyissa már ki!” A kapust játszó színész jól
reagált, mutatta, jöjjön le az a nézô, és nyissa ki, ha azt hiszi, ez olyan könnyû. Mégis úgy
éreztük, annak a nézônek volt igaza. Sok volt ebben a játékban, de nem öt perc. És sok
ilyen pillanat (mit pillanat: perc) volt.

Érthetetlennek tartottam, hogy miután mindent a zárt színpadon jelenítettek meg,
egyszer csak kiszaladtak az egyik nézôtéri ajtón, és zöld ágakat hoztak be, hogy minden-
féle madárfüttyöt eregetve percekig elôadják a birnami erdôt. Semmi fenyegetô nem volt
bennük, fôiskolai helyzetgyakorlatot láttunk a „mi vagyunk az erdô” témára egy Chippen-
dale-show keretében.

Érdekes volt figyelni a közönség reakció-
ját. A Festspiele nézôtere legalább ezer
személyes. Én a produkció harmadik ber-
lini elôadását láttam – jó volt nézni a zsú-
folt házat, és arra gondolni, hogy a berlini-
eknek ennyire fontos a színház. Másrészt
érdekes volt figyelni a publikum összetéte-
lét: tipikus színházi szakmai közönség is
volt, és nagyon elegáns nyugat-berlini höl-
gyek és urak is. A nézôtér szélén ülôk közül
a sokadik vetkôzésnél már elég számosan
távoztak. (Engem a sok színházi vetkôzés
immúnissá tesz – elkezdek unatkozni a
meztelen testek láttán.) Mögöttünk azon-
ban egy lelkes pár minden ócska poénon
percekig hahotázott. Senki sem pfujolt,
senki sem fütyült (ebben az értelemben,
mondhatnám, a polgárpukkasztás itt már
nem nagyon jön be), de az elôadás végén
sokan távoztak taps nélkül, miközben má-
sok ovációt rendeztek. Biztosan van, aki
erre azt mondja, ez a színház feladata, nem
egyetértést, hanem vitát kell provokálnia –
én azonban jobban örülök a konszenzus
ünnepi pillanatainak, úgyis olyan ritkán
fordulnak elô. Összességében végigunat-
koztam két órát, és néha simán undorod-
tam (például amikor a boszorkány-jelenet-
ben naturalista segédeszközökkel mezte-
len, öreg színészek jelenítették meg az
emberi anyagcsere folyamatát).  

Az üres színpad miatt hihetnénk, hogy
ez olcsó produkció volt. A düsseldorfi
színház egyik vezetôjétôl tudom, hogy a
színpad körbezárására szolgáló szürke és
teljesen feltûnésmentes díszletelem meg-
építése nagyon sokba került. És ami egy
német színházban sok – az sok. Pedig a ki-
rály, mint láttuk, meztelen. 

A  F Ö L F E S L Ô  
S Z Ô N Y E G P A D L Ó

Ami nagyszerû: Händl Klaus nemhogy
kortárs, de meglehetôsen fiatal szerzô. Má-
sodik darabja – magyar címe kb. Sötét, csá-
bító világ – egyben a második olyan, ame-
lyiknek Sebastian Nübling által rendezett
müncheni ôsbemutatóját azonnal meg is
hívták a Theatertreffenre.

Az is nagyszerû, hogy egy német színház
nemcsak arra vállalkozik, hogy kortárs
szerzôt játsszon a nagyszínpadán (ami
egyébként Németországban természetes
dolog, nekik fontos a saját kultúrájuk), de
arra is, hogy egy összesen háromszereplôs
darabbal megtöltse a színpadot és a nézô-
teret. Egyik sem kérdés – a profin megírt
darab, a három pompás színész, a lélegzet-
elállítóan nagyvonalú és elegáns díszlet
(Muriel Gerstner) és a precíz rendezôi
munka betölti a színpadot, és együttesen
gondoskodnak róla, hogy a nézôtér is meg-
teljen. 

Az is nagyszerû, hogy a Münchner Kam-
merspiele, amely tavaly Jossi Wieler költôi
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Claudel-rendezésével, a Délfordulóval vett
részt a fesztiválon, az idén is megmutatja,
milyen alapossággal képesek elôadásokat
létrehozni. Úgy látszik, ott hagyománya
van a valódi díszlettervezésnek és a valódi
jelmeztervezésnek – ebben a Münchner
Kammerspiele eltérni látszik az aktuális
német színházi divattól.

Ami kevésbé jó, az maga a darab. Ele-
gánsan felvezetett posztabszurd, némi
Harold Pinter-utánérzés, a cinizmusig
menô humorral. Ez nem lenne akkora baj,
mint az, hogy a mérnöki tökéletességgel
mûködô elôadás minden bizonytalansá-
got kiöl a szövegbôl, és egyetlen, megle-
hetôsen lapos, cirkuszi értelmezést kínál
helyettük. Igaz, hogy ezt aztán nagysze-
rûen valósítja meg.

A történet: Herr Hufschmied, egy lipcsei
lakás tulajdonosa búcsúzik orvos bér-
lôjétôl, Corinnától, aki, mint megtudjuk,
barátjával, élettársával, a színpadon nem
látható svájci Marcellel együtt Peruba ké-
szül dolgozni. Corinna tökéletes állapot-
ban adja vissza az elegáns lakást. A banális
beszélgetésben egyre több szó esik a halál-
ról. Herr Hufschmied nemrég vesztette el
az édesanyját, korábban a bátyja szenve-
dett autóbalesetet, és hamarosan kiderül,
hogy Corinna orvosként elég sok tetemmel
találkozott már – az egyiknek a nagylábuj-
ját véletlenül megtalálják beszélgetés köz-
ben. Corinna, aki alaposan kitakarított,
mentegetôzik – elôfordult, hogy hazaho-
zott egy kis munkát, mondja. Herr Huf-
schmied nem fogalmazza meg a bennünk
felébredô gyanút – lehet, hogy Marcel
nagylábujját találták meg? Corinna azzal
búcsúzik, hogy hamarosan indul Peruba.

A következô jelenetben azonban nem
Peruba érkezik meg, hanem anyjához,
Münchenbe. Mechthild is orvos – komi-
kus monológjait hallgatva bepótolhatjuk
az elmulasztott iskolai biológiaórákat. Co-
rinna megkéri ôt, hogy utazzon el Lip-
csébe, és hozzon el Herr Hufschmiedtôl
egy kis tárgyat. Nem nevezi meg, mire gon-
dol, csak annyit mond, hogy a sorsa Herr
Hufschmied kezében van.

A harmadik, egyben utolsó részben
Mechthild megérkezik Lipcsébe, és min-
dent megtesz, hogy megtalálja Huf-
schmied lakásán – a perui maszkot, ame-
lyet már az elsô jelenetben is emlegettek a
szereplôk. Nyilván úgy gondolja, ezt kell
megtalálnia, vagy ha sejti is, hogy valami
egészen mást, akkor úgy tesz, mintha egy
ilyen ártatlan, ott felejtett tárgyról volna
szó. Minthogy azonban idôközben Huf-
schmied az egész lakást felfordította – állí-
tólag azért, mert át akarja alakíttatni, de az
is lehet, hogy Marcel holttestét kereste –,
egyes falak akár le is omolhatnak, minden
másutt van, mint korábban, a maszk per-
sze nincs sehol. Mechthild kétségbeesésé-
ben azt hazudja, hogy neki az a maszk

mindenképpen kell, mert Corinna két nappal ezelôtt meghalt egy autóbalesetben, és ô
most megpróbálja összeszedni a lányára emlékeztetô tárgyakat.

A történet rohamosan abszurdba csavarodik, és a két szereplô sem íróilag, sem ren-
dezôileg nem tud értelmesen kijönni a jelenetbôl. A darab végén Hufschmied felajánlja
Mechthildnek, bérelje ki a lakást. A zsarolásra alkalmas nagylábujj pedig a macska szájá-
ból kerül elô.

Eddig a történet, amelyben, mint mondtam, sok minden nincs eldöntve – és ez adja az
izgalmat. Végül is nem tudjuk meg, miért tûnt el Marcel; hátha tényleg elutazott. Feléb-
red ugyan a gyanúnk, hogy Hufschmied megölte az anyját és a bátyját – de ez is csak
gyanú marad. A szöveget olvasva nem kérdôjelezzük meg a tényt, hogy Corinna orvos. 

Ezzel szemben a tökéletesen koreografált, milliméter-pontossággal világított elôadás-
ban Corinnáról hamarosan kiderül, hogy egyszerû vámpír. Folyik a vér a szája szélén, és
az a bizonyos nagylábujj nem akárhonnan kerül elô – ô köhögi föl, miután elôzôleg nyil-
ván lenyelte. Wiebke Puls azt is remekül eljátssza, hogy Corinna analfabéta – így nyilván-
valóan nem lehet orvos, de ez a szöveg nagy részét jelentéktelen hülyéskedéssé degradálja.
Jochen Noch mint Hufschmied egészen valószínûtlen testtartásra és mozdulatokra
is képes – neki sikerül is valamit megôriznie a szöveg amúgy nem túl mély titkaiból.
A díszlet – egyetlen hatalmas, ívelt világosbarna fal, és amelyet a legváratlanabb helyeken
lehet ajtóként megnyitni – még a darab vége felé is meglep, amikor egyszer vízszintesen
válik ketté, és alsó felén szépen rendezett sorban meglátjuk a konyhai edényeket. És
Hufschmied édesanyjának urnáját is, amelybôl idôvel, a kergetôzés közben természetesen
kiborulnak a hamvak.

A rendezô valamelyest megváltoztatta a befejezést: Hufschmied utolsó mondatait a
visszatérô Corinna szájába adta, és a szövegbe csak utalásszerûen beleírt macskát – ame-
lyik megtalálja azt a bizonyos nagylábujjat – Hufschmieddel játszatta el. Sokat nem ártott
vele, a darab itt már úgyis követhetetlenül zavaros.
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Sötét, csábító világ (Münchner Kammerspiele) 
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Összességében tehát egy kitûnôen szervezett, pompás színészi
játékkal elôvezetett, rendkívül szórakoztató és elegáns elôadást lá-
tunk, amely azonban inkább leleplezi a darab ürességét, mintsem
azt sejtetné, van itt még mit keresni. Pedig egész este keresnek va-
lamit a felszín alatt – Jochen Noch még a padlószônyeg alá is be-
mászik. Ez a folyamat pompásan van megrendezve – a lesimított,
csillogó, elegáns felszín alól állandóan feltör a romos és romlandó
valóság. De hiába a kitûnôen megírt dialógok, az ügyesen parodi-
zált társalgási dráma – én úgy láttam, nincs itt sok keresnivalónk.
És akkor talán mégis jobb professzionális szórakoztatásnak fogni
föl az egészet. A közönség mindenesetre nagyon hálás volt ezért az
intellektuális paródiaszínházért.

Ez volt a második elôadás, amelyet a Theatertreffenen láttam –
és egyben a második, amelyik nagyrészt cirkuszi eszközökkel dol-
gozott. Talán az ilyesmit nevezik el aztán tendenciának.

K L A U S Z T R O F Ó B I A

Sokat gondolkodtam már rajta, miért nem szeretem Csehovot.
Hiszen nagyszerûen rajzolja körül az alakjait, finoman alakítja las-
san beérô történeteit, és realistának látszó darabjaiban valójában
erôs szimbólumokat ír színpadra. 

Azt hiszem, Csehovban én fôleg a szláv bánatot unom. Azt,
hogy tulajdonképpen minden reménytelen, és mindenki minden
tervével kudarcot vall. Csehovnál csak a kisszerû emberek sikere-
sek, a Cseresznyéskertben Lopahin, a kereskedô. A Három nôvérben
Andrej közönséges felesége, Natasa. 

Éppen ezért nagyon kevéssé értem, hogy a ritka sikeres új Né-
metországban, Európa legnagyobb és a világ egyik leggazdagabb
országában mitôl olyan népszerû szerzô a kudarcnak ez a költôi
prófétája. Járok ebben a barátságos, nagyszerû, fantáziadúsan új-
jáépített Berlinben, és nem tudom, mit találnak a német rendezôk
annyira vonzónak Csehovban. És ha még valamiféle nosztalgikus
varázslat lengené be az elôadásaikat, mint annak idején Ascher
gyönyörû Három nôvér-rendezését vagy korábban Horvai István
utolérhetetlen vígszínházi elôadásait! De nem: a német rendezôk
Csehovot mai ruhákban, mai környezetben, durván aktualizálva
játszatják. És akárhogy igyekszem megérteni rendezéseiknek a
valóságos társadalmi környezethez való viszonyát, csak azt látom,
hogy a német rendezôk saját magukat siratják erôszakos Csehov-
variációikban. 

Jürgen Gosch, a rendezôi érzékenység és a mûelemzés nagyobb
dicsôségére, a Hannoverben rendezett Három nôvért pontosan
ugyanolyan díszletben játszatja el, mint a düsseldorfi Macbethet.
Zárt, szürke tér, az oldalsó falak eltakarják a járásokat. Klausztro-
fóbiát idézô és elôidézô dobozban vagyunk (ennek legalább van
némi köze a darabhoz), a színészek a nézôtér elsô sorában vagy a
színpad hátsó részén váltanak ruhát, minden színész mindvégig
jelen van. Jelmezek helyett ócska, rossz ízlésrôl tanúskodó mai ru-
hák vannak, a katonák bankhivatalnokokat idézô fekete öltönyt
viselnek egyenruhaként. Vannak még menzaasztalok és hozzájuk
való székek, mint tavaly a Nem félünk a farkastól-ban és az idén a
Macbethben. Undorítóan szegényes látvány. Egyetlen érdekessége
is közhelyszámba megy a mai német színházban: az egész elôadást
csak a rivalda felôl világítja a rendezô, és a fények nagyon ritkán
változnak. A szürke falon a nagy, fekete árnyékok néha pótolják
valamelyest a látvány hiányosságait. Hogy ebben a leginkább a
húsz évvel ezelôtti NDK-t idézô világban mit keres egy báró, és ho-
gyan lehetséges itt párbajozni, számomra rejtély. Nem tudom
megszokni, hogy a rendezôket ilyen szinten nem érdekli egy-egy
darab szövegének világa, társadalmi-történelmi háttere.

A Három nôvér díszletét csak egy hinta különbözteti meg a Mac-
bethétôl (ezt is Johannes Schütz tervezte). Ezen a hintán Natasa
(akit Isabelle Menke játszik, színesen és gazdagon mutatva meg a
közönséges nôben az életet szeretô embert) és Andrej (a félbema-
radt embert pontosan játszó Christoph Franken) elôadnak egy

szépen koreografált, vad szeretkezést. Mivel a hinta az egyetlen ki-
ugró díszletelem, és mert Natasa itt valóban repül, ôk ketten így
szinte fôszereplôvé lépnek elô. Franken egyébként testes, sôt kövér,
és amikor Gosch félmeztelenre vetkôzteti, hosszan dobol a saját
háján. Ez annyira undorító volt, hogy majdnem elmentem. Pedig
ebben az elôadásban (a Macbethtel ellentétben) senki sem vet-
kôzik le teljesen – viszont az összes férfi félmeztelenül szaladgál
az egyik jelenetben a nôvérek körül, ami nagyon különös, hiszen
ezek a katonák (?) egytôl egyig elég gátlásosak a szöveg szerint. 

A három nôvér, az egyre szorongóbb Olga (Oda Thormeyer), a
kezdetben kislányosan rohangáló, végül már hisztérikus Mása
(Katharina Lorenz) és a szép és elegáns alkatú Irina (Picco von
Groote) szereposztási telitalálat. De a sok rájuk erôltetett játék
jelentôsen ront a helyzetükön.

Az egész elôadás nyomasztó, sokszor didaktikus, és amikor
végre (depresszióssá lapítva) kijöttem a nézôtérrôl, arra gondol-
tam, Gosch a saját életundorát önti rá a nézôire. Ismerve a német
rendezôk lehetôségeit (és nem mellesleg a német színházi gázsik
mértékét), egész mûvészi magatartását felháborítónak és kárté-
konynak találom.

Ennél csak az felháborítóbb, hogy a német színházi szakmának
az a része, amelyik eldönti, milyen is az éppen érvényes színház-
mûvészet, szekundál neki.

Pedig ez mégis ugyanaz a színházi szakma, amelyik a nagyszerû
Thalheimert is képes volt a Deutsches Theater fôrendezôi székébe
emelni. Vagyis: nem értem ôket. Azt hiszem, sokszor nagyon
sznobok, másrészt viszont tiszteletre és csodálatra méltó, hogy
milyen elképesztôen fontos nekik a német színház, amely Lessing
óta egyfolytában valódi nemzeti intézmény.
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Három nôvér (schauspielhannover) 

A
rn

o
 D

e
c

la
ir

 f
e

lv
é

te
le

i

F
E

S
Z

T
I

V
Á

L
O

K

V
I

L
Á

G
S

Z
Í

N
H

Á
Z


